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• Lähes nollaenergiatalossa rakennuksen 
vaippa on sama kuin passiivitalossa, mutta 
energiantarve tulee omasta takaa. Talo tuot-
taa melkein yhtä paljon energiaa kuin mitä 
se kuluttaa vuodessa. Kylmien kuukausien 
aikana tuotetaan lisälämpöä ilmastointijärjes-
telmän tai esim. lattialämmitysjärjestelmän 
avulla. Virallista määritelmää Lähes nollaen-
ergiatalosta ei vielä ole. 

• Nollaenergiatalossa rakennuksen vaippa on 
sama kuin passiivitalossa, mutta energiantar-
ve tulee omasta takaa. Talo tuottaa vähintään 
yhtä paljon energiaa kuin mitä se kuluttaa 
vuodessa. Kylmien kuukausien aikana tuo-
tetaan lisälämpöä ilmastointijärjestelmän tai 
esim. lattialämmitysjärjestelmän avulla. 

• Plusenergiatalo tuottaa enemmän energia 
kuin mitä se kuluttaa vuodessa. Talo varuste-
taan yleensä aurinkokennoilla. Ylijäämäener-
gia syötetään sähköverkkoon.  

Matalaenergiatalotyypistä riippuen lattialämmi-
tys voidaan asentaa joko kiinteistön päälämmi-
tysjärjestelmäksi tai ainoastaan mukavuusläm-
mitykseksi. 

Pienenergiatalo
Tällaiseen taloon lattialämmitys asennetaan perin-
teisesti päälämmitysjärjestelmäksi. Tehontuot- 
to sopeutetaan valitsemalla sopiva putkiväli, 
virtaus ja menoveden lämpötila. Lattialämmitys 
jaetaan huonekohtaisiin piireihin ja varustetaan 
säätölaitteilla, joissa on lattialämmitykselle tarkoi-
tettu itsemodulointitekniikka. 

Passiivitalo, Nollaenergiatalo, Lähes nollaener-
giatalo ja Plusenergiatalo
Näissä taloissa lämmöntarve voidaan toteuttaa 
asentamalla lattialämmitys ainoastaan ulkosein-
ien viereen tai osaan huonetiloista. LK suosittelee 
kuitenkin, että lattialämmitys asennetaan koko 
lattiaan mukavuuslämmön saamiseksi. Muuten ne 
lattiapinnat, joiden alla ei ole lattialämmitystä voi-
vat tuntua kylmiltä. Lämmitysteho räätälöidään 
valitsemalla sopiva putkiväli, virtaus ja menove-
den lämpötila. Lattialämmitys jaetaan huonekoh-
taisiin piireihin ja varustetaan säätölaitteilla, joissa 
on lattialämmitykselle tarkoitettu itsemodulointi-
tekniikka.

Suunnittelu
Jotta lattialämmitysjärjestelmästä saataisiin paras 
mahdollinen hyöty, pitää se mitoittaa tarkasti. 
Seuraavat suunnitteluohjeet on tarkoitettu avuksi 
suunniteltaessa LK Lattialämmitysjärjestelmää. 
Rakennusten, rakenteiden ja LVI-järjestelmien väl-
illä voi tietysti olla eroja. Älä epäröi ottaa yhteyttä 
LK:n tekniseen tukeen, jos tarvitset apua.

Lämmöntarve
Suunnittelu aloitetaan laskemalla rakennuksen 
lämpöhäviöt huonekohtaisesti. Yleensä lämpö-
häviöt laskee kohteen LVI-suunnittelija, jonka 
vastuulla on mitoittaa rakennuksen lämmöntuot-
tolaitteisto vastaamaan rakennuksen kokonais-
lämpöhäviöitä. 

Lattialämmitysjärjestelmän kautta huonetilaan 
syötettävää lämmitystehoa voidaan mitoituksessa 
säätää putkien asennusvälillä, virtauksella, ∆t:llä 
ja menoveden lämpötilalla. Keskimäärin asun-
noissa tarvitaan lämmitystehoa noin 40-50 W/m2.

Matalaenergiatalo
Matalaenergiatalo on yhteinen nimitys raken-
nuksille, joiden lämmitysenergiankulutus on 
vähintään 50 % pienempi kuin Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman vähimmäisvaatimusten 
mukaan toteutetun ns. normitalon. Matalaenergia-
talojen jaottelu on yleensä Pienenergiatalot, Passii-
vitalot, Nollaenergiatalot, Lähes nollaenergiatalot 
ja Plusenergiatalot.

• Pienenergiatalossa lämmitysenergianku-
lutus on pienempi kuin Suomen rakenta-
mismääräykset vaativat. Talo tarvitsee jon-
kinlaisen perinteisen lämmitysjärjestelmän. 

• Passiivitalo on niin energiatehokas, että kaik-
ki tarvittava lämpöenergia saadaan aikaan 
talon asukkaiden, auringonpaisteen, valai-
simien ja talossa olevien laitteiden aiheutta-
maa hukkalämpöä hyödyntämällä. Kylmien 
kuukausien aikana tuotetaan lisälämpöä 
ilmastointijärjestelmän tai esim. lattialämmi-
tysjärjestelmän avulla. 

Suunnitteluohje
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Tämä antaa enemmän kattolämmitystä alaker-
rokselle ja vähemmän lattialämmitystä yläkerrok-
selle. Pohjakerros varustetaan lattialämmityksel-
lä, jonka alle tulee eriste. Ylin kerros varustetaan 
kattolämmityksellä, jonka päälle tulee eriste.

Lattialämmitys asennetaan yleensä huonejaos-
ta riippumatta. Putken asennusväli on yleensä 
sama koko järjestelmässä. Pienempää asennus-
väliä voidaan käyttää kylmälle alttiissa tiloissa, 
kuten nurkkahuoneissa, joissa on kaksi kylmää 
ulkoseinää.  

Itsesäätyvän lattialämmityksen edut ja haitat.

Edut

• Vakaa järjestelmä 
• Helppo ja nopea asennus
• Alhaiset investointikustannukset
• Alhaiset käyttökustannukset, erityisesti läm-

pöpumpun kanssa 

Haitat

• Kaikkien huoneiden lämpötila on sama, 
asukkaat eivät voi vaikuttaa huonelämpöti-
laan 

• Vaikea mitoittaa, jos lämmöntarve huonei-
den/kerrosten välillä vaihtelee suuresti, 
sillä koko lämmitysjärjestelmään tulee sama 
menoveden lämpötila

• Vaatii tarkkaa säätöä
• Kattoon kiinnittäminen rajoittuu, tärkeää tie-

dotta tämä asukkaille ja käyttöhenkilöstölle

Itsesäätyvä lattialämmitys  
kerrostaloissa
Kerrostaloissa, joissa lämmitystarve on tavan-
omaista pienempi voidaan lämmitysjärjestelmää 
yksinkertaistaa lattialämmityksen avulla.

Perinteisen patterilämmityksen sijasta kiinteis-
töön asennetaan lattialämmitys yläpohjaan/vä-
lipohjaan. Itsesäätyvää lämmitysjärjestelmää ei 
varustetta huonesäädöllä, vaan järjestelmä pitää 
huolen huoneen tasaisesta lämpötilasta ja muka-
vuuslämpötilasta. 

Itsesäätyvyyden periaatteet
Itsesäätyvän lattialämmitysjärjestelmän peri-
aate on alhainen menoveden lämpötila, vain 
muutaman asteen yli huoneen lämpötilan. Kun 
huonelämpötila ylittää yläpohjan lämpötilan, lat-
tialämmitys/yläpohja lopettaa lämmön syötön. 
Tämä pätee myös toisinpäin, eli kun huoneläm-
pötila on alhaisempi kuin yläpohjan lämpötila, 
lämmönluovutus lisääntyy.

Itsesäätyvyyden ansiosta lämpöä on myös jossain 
määrin mahdollista siirtää tai jakaa. Kun huon-
elämpötila ylittää yläpohjan lämpötilan esim. au-
ringon säteilyn vaikutuksesta, lattialämmitys ja-
kaa lämpöä kiinteistön muihin tiloihin, joissa on 
lämpövajetta, esim. kiinteistön pohjoispuolelle. 

Edellytykset
Lattialämmityksen itsesäätyvyyden edellytyk-
senä on, ettei kiinteistön lämmöntarve ole yli 30 
W/m². Lisäksi kiinteistön lämmöntarve ei saa 
vaihdella merkittävästi eri kerrosten tai huonei-
den välillä, koska koko lämmitysjärjestelmään 
käytetään samaa menoveden lämpötilaa. 

Menoveden lämpötila näissä energiatehokkaissa 
rakennuksissa on yleensä 21-25 °C astetta ulko-
lämpötilasta riippuen. Menoveden lämpötilan 
säätökäyrä suhteessa ulkolämpötilaan on siten 
hyvin tasainen.

Lattialämmitys asennetaan betoniseen välipoh-
jaan ilman eristystä. Putki sijoitetaan yläpohjan 
alaosaan. 
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Pintalattia, esim. parketti tai klinkkeri
Mahd. välikerros, katso erilliset ohjeet
Betoni, väh. 30 mm putken yläreunasta
Raudoitus
LK Lattialämmitysputki 16
LK Putkipidikelista 16, rakennekorkeus 25 mm
Eristys tai betoni

Alla oleva kuva osoittaa, kuinka niin sanottu koko-
naiseristyshyötysuhde (huoneen hyväksi tuleva 
osuus syötetystä lämmöstä) vaihtelee sen muka-
an, kuinka syvällä betonissa putki on. Kaaviosta 
ilmenee, että ero on niin pieni, ettei asennussyvyy-
dellä ole juurikaan merkitystä. Tutkimus on tehty 
50 mm:n eristyspaksuudella. 
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Pintamateriaalin merkitys
Kaikki pintamateriaalit eristävät enemmän tai 
vähemmän. Vähiten eristäviä pintamateriaaleja 
ovat keraamiset laatat ja täysliimatut muovima-
tot. Puulattia, laminaattilattia ja kokolattiamatto 
eristävät huomattavasti enemmän. Lattialämmity-
stä suunniteltaessa on otettava huomioon lattian 
tyyppi ja paksuus, koska ne vaikuttavat lattialäm-
mityksen tehonluovutukseen.

Pintamateriaalia asennettaessa sen ja aluslattian 
väliin ei saa jäädä ilmarakoa, koska ilma johtaa 
lämpöä huonosti.

Lattiapinnan lämmönluovutus
Lämmönluovutusteho on 11 W/m² jokaista 
astetta kohti, jonka lattian pintalämpötila on kes-
kimäärin korkeampi kuin huoneen lämpötila. 
(Keskilämpötilan määritelmä selviää alla olevista 
kuvista.) Huonelämpötilalle asetettu vaatimus voi 
vaihdella eri huoneissa ja eri tyyppisissä tilois-
sa. Asuntojen suunnittelussa huonelämpötilaksi 
lasketaan normaalisti 20 °C ja oleskelualueella 
hyväksytään korkeimmaksi keskimääräiseksi lat-
tian pintalämpötilaksi 27 °C. Ruotsalaisten raken-
nusmääräysten (Boverkets byggregler, BBR) 
kappaleessa ”Termiskt rumsklimat” (terminen 
huoneilmasto) lattian pintalämpötilasta annetaan 
seuraava ohje: ”Oleskelualueen pintalämpötilan 
lasketaan olevan alimmillaan 16 °C (saniteettiti-
loissa alimmillaan 18 °C ja lapsille tarkoitetuissa 
tiloissa 20 °C) ja korkeintaan 26 °C.”

Kun lattiapinnan keskilämpötila on 27 °C, suurin 
saavutettava lämmönluovutusteho on 11 × (27–
20) = 77 W/m², mikä normaalitapauksissa riittää 
hyvin.

Kauppakeskuksissa, eteistiloissa, varastoissa jne. 
voidaan sallia korkeampia lattiapinnan lämpö-
tiloja. Lattian pintamateriaali on kuitenkin aina  
otettava huomioon.

keski t maks. t keski

t min.

Kuva vasemmalla esittää sellaista putkien sijoittelua, joka 
antaa suuren tehonluovutuksen/m2. Kuva oikealla esittää 
putkien harvaa sijoittelua, joka antaa pienemmän tehonlu-
ovutuksen/m2.

Putken asennussyvyyden vaikutus lämmön-
luovutukseen
Kun asennus tehdään normaaliin, maksimissaan 
100 mm paksuun betonilaattaan vaikuttaa put-
ken asennussyvyys vain vähän huoneeseen tule-
vaan lämpötehoon. Tämä johtuu betonin pienestä 
lämpövastuksesta, joten lämmitysteho saadaan 
tulemaan tehokkaasti rakenteen läpi. 
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LK Jakotukki RF asennettuna LK Jakotukkikaappiin LL VS.

Piirijako
Lattialämmityspiirin luovuttama teho riippuu 
suoraan menoveden lämpötilasta, putken asen-
nusvälistä, pintamateriaalista, sallitusta painehä-
viöstä, jäähtymästä sekä veden virtausmäärästä.

Yleensä lämmityspiirit suunnitellaan siten, että 
piirin menoputki menee ensin kylmälle ulkosei-
nälle, jossa lämmöntarve on luonnollisesti suurin.

Jotta järjestelmä olisi mahdollisimman hyvin sää-
dettävissä, on jokainen huone/tila oma piirinsä. 
Jos huoneen pinta-ala tai sen lämmöntarve on 
suuri, lattialämmityspiirien määrää pitää lisätä. 
LK Laskentaohjelmalla optimoidaan järjestel-
män eri muuttujia lämmöntarpeen perusteella.  
Laskenta-apua saat LK:n teknisestä tuesta.

Putkien asennusväli
Mitä tiheämpää putkien asennusväliä käytetään, 
sitä alhaisempi on tarvittava menoveden lämpö-
tila. Jos suunnitellaan järjestelmä jossa halutaan 
mahdollisimman alhainen menoveden lämpö-
tila, (esim. kun asennetaan lämpöpumppu), kan-
nattaa valita pieni asennusväli. Jos menoveden 
lämpötilan merkitys on vähäisempi, voidaan  
valita suurempi asennusväli ja siten alentaa 
kustannuksia. Lattialämmityspiirien asennusvälit 
valitaan sen mukaan mikä on piirin todellinen läm-
möntarve (katso alla olevaa kuvaa). 

Jakotukkien sijoitus
Jakotukki tulee sijoittaa mahdollisimman keskei-
sesti niin, että jakotukin ja lattialämmityspiirien 
väliset siirtoputket jäävät mahdollisimman lyhy-
iksi. 

Normaaleissa asuintiloissa yhdellä jakotukilla 
hoidetaan yleensä pinta-alaltaan n. 100–120 m²:n 
lämmitys ja siinä on maksimissaan 8–10 piiriä. Jos 
jakotukin ja piirien välisiä siirtoputket ovat pitkiä 
ja niitä kulkee paljon samalla alueella, aiheuttavat 
ne tahatonta ja hallitsematonta lämmönluovutusta, 
ja ääritapauksessa ne pitää ehkä eristää. Jakotukin 
ja piirien väliset siirtoputket on otettava laskel-
missa huomioon, koska ne voivat kattaa osittain 
tai kokonaan niiden tilojen lämmitystarpeen, jonka 
kautta ne kulkevat.

Lattialämmityksen jakotukki sijoitetaan paik-
kaan, jossa se on helposti tarkastettavissa  
ja tarvittaessa huollettavissa. Ilmauksen var-
mis  tamiseksi jakotukki pitää aina sijoittaa  
korkeammalle kuin itse lattialämmityspiirit.  
Jakotukki on suositeltavaa sijoittaa aina niin, että 
mahdollinen vuotovesi havaitaan välittömästi.

Asennus seinän pintaan
Jakotukki voidaan kiinnittää pinta-asennuksena  
seinälle edellyttäen, että se on näkyvällä ja  
helppopääsyisellä paikalla, jossa mahdolliset  
vuodot havaitaan nopeasti. Jos jakotukki  
halutaan piiloon, voidaan jakotukki sijoittaa  
LK Jakotukkikaappiin LL VS. Asennusta  
voidaan täydentää LK Sokkelilla LL VS, jolloin 
saadaan piiloon myös kaapin alla olevat lattiasta  
jako tukille nousevat putket. LK Jakotukki-
kaapissa LL VS on vesitiivis pohja ja ylivuoto-
putki, jonka voi ohjata laskemaan sopivaan 
tarkastuspisteeseen. Ylivuotoputken suositeltu  
enimmäispituus on 1,5 m. 

Asennus upotettuna seinään
Asennettaessa jakotukki upotettuna seinään, 
tulee aina käyttää LK Jakotukkikaappia LL VS. 
LK Jakotukkikaapissa LL VS on vesitiivis pohja 
ja ylivuotoputki, joka voidaan ohjata sopivaan 
tarkastuspisteeseen. Ylivuotoputken suositeltu 
enimmäispituus on 1,5 m.
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Reunavyöhyke
Suuret ikkunat ja huonosti eristetyt seinät aiheut-
tavat suuret lämpöhäviöt ja kylmyyden vaaran. 
Näissä tiloissa vaaditaan usein suurempaa läm-
mönluovutusta. Näissä tapauksissa voidaan 
käyttää pientä putken asennusväliä niin sanotuilla 
reunavyöhykkeillä, jolloin saadaan paikallisesti 
suurempi lämmönluovutus. Reunavyöhykkeiden 
lämmönluovutus voidaan laskea LK Laskentao-
hjelmalla. Reunavyöhyke voidaan asentaa latti-
alämmityspiirin osana tai erillisenä, ainoastaan 
reunavyöhykettä koskevana piirinä.

Integroitu reunavyöhyke.

Erillinen reunavyöhykepiiri.

Kun lämmönluovutus on mitoitettu oikein, kaikis-
sa huoneissa on miellyttävä huoneen sisälämpötila 
ja lattian pintalämpötila. Tällöin myös huoneter-
mostaatit ja säätölaitteet toimivat vakaasti.

Järjestelmissä joissa lämmitystarve on pienempi 
tai jos lattian pintalämpötilalle asetetaan pienem-
mät vaatimukset (esim. kauppakeskukset, varastot 
jne.), voidaan sallia suurempi putkien asennusväli 
ja pitemmät piirit. Pyydä ohjeita LK:n teknisestä 
tuesta.
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Liikuntasaumat
Suuret pinnat valetaan yleensä useampana eril-
lisenä alueena, jotka erotetaan toisistaan liikun-
tasaumoilla. Lattialämmityspiirin pitää olla aina 
samalla valualueella. Vain meno- ja paluuput-
ket saavat läpäistä liikuntasauman, jolloin ne on 
suojattava esim. LK Suojaputkella. . Suojaputken 
kokonaispituus on oltava vähintään n. 400 mm ja 
se tulee sijoittaa keskeisesti, eli suojaputkea tulee 
n. 200 mm liikuntasauman kummallekin puolelle. 
Näin betonilaattojen väliset lämpöliikkeet eivät 
vaurioita putkia.

Liikuntasauma ja suojaputki.

Asennuskuvio
Betoni
Betoniin valettavat lattialämmityspiirit voidaan 
asentaa kahdella eri asennustavalla, spiraaliasen-
nuksena tai riviputkiasennuksena. Spiraaliasen-
nuksella lattiapintaan saadaan tasaisin lämpötila. 
Tämä johtuu siitä, että meno- ja paluuputki ovat 
aina rinnakkain, mikä antaa ehdottoman tasaisen 
lattian pintalämpötilan. Tällöin lattialämmitys-
piirissä voidaan hyväksyä suhteellisen suuri jääh-
tymä (∆t) ilman pelkoa että lattian pintalämpötila 
olisi epätasainen. Tällöin myös piirien pituudet 
voivat olla hieman pidempiä. Tämän tyyppistä 
asennustapaa käytetään esim. solumuovista val-
mistetun LK Järjestelmälevy 30:n kanssa, jossa 
on integroidut putkenpitimet tai LK Lattialäm-
mityslevy Silent 30:n kanssa, jossa putket kiinni-
tetään putkisangoilla foliokalvolla pinnoitettuun 
levyyn (katso lisätietoja asennusohjeista ja tuote-
valikoimasta).

Perinteisessä riviputkiasennuksessa lattiapinnan 
lämpötila putoaa menoputken kohdalta piirin 
loppua kohti mentäessä veden lämpötilan laskun 
seurauksena. Mukavuuden säilyttämiseksi lattia-
lämmityspiirin jäähtymä (∆t) on pidettävä pii-
rissä mahdollisimman pienenä. Puurakenteisessa 
lattiassa käytetään aina riviputkiasennusta.

Muut järjestelmät
Muunlaisissa lattioissa, puupalkistossa ja kanta-
vassa lattiassa, käytetään aina riviasennusta.

Spiraaliasennus Riviputkiasennus

Menoputki asennettuna pitkin ulkoseinää spiraali- ja rivi-
putkiasennuksessa.
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Esimerkki lattialämmityssuunnitelmasta
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lyhyet siirtoputkien 
pituudet huoneisiin
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Lattialämmitys betonilattiassa.
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Routavauriot
Routa ja roudan aiheuttama nostopaine on 
otettava huomioon nykyisissä hyvin eriste-
tyissä maanvaraisissa laattaperustuksissa.  
Eristyspaksuuden kasvaessa routavaara lisääntyy. 
Routa voi aiheuttaa nousua routaherkässä maassa. 
Kun maa jäätyy, maanpinta nousee ja vaurioittaa 
taloa ja perustusta. Erityisen routa-alttiina voidaan 
pitää liejua (silttiä), liejuista moreenia ja karke-
aa savea. Routavaaran minimoimiseksi maahan 
tulevaa lämmöneristystä voidaan ulottaa talon 
perustuksen ulkopuolelle.

Betoninen välipohja
Kun lattialämmitys asennetaan betoniseen välipo-
hjaan esim. useamman huoneiston talossa, pitää 
välipohja eristää, jotta alla olevaan kerrokseen ei 
muodostuisi ”kattolämmitystä”.

Sopiva ratkaisu on tehdä ns. kaksikerrosvalu ja 
asentaa LK Putkipidikelista solumuovieristeen 
päälle tai käyttää LK Lattialämmityslevyä Silent 
30. Vaihtoehtoinen ratkaisu on asentaa lattialäm-
mitys uritettuihin LK EPS -eristyslevyihin valmiin 
betonilattian päälle.
 
Pienin suositeltu eristepaksuus asuintalossa, jonka 
ylä- ja alakerran tehon- ja lämpötilatarve ovat yhtä 
suuria on yhteensä 50 mm. Rakennusteknisistä syi-
stä ei aina kuitenkaan ole mahdollista käyttää näin 
paksua eristekerrosta. LK:n valikoimassa myös 30 
mm paksuja levyjä, mutta mahdollinen lämmön 
siirtyminen alaspäin pitää ottaa huomioon.

Lisätietoja LK Lattialämmityslistasta, LK Lat-
tialämmityslevystä Silent 30 ja LK EPS -eristele-
vystä löytyy asennusohjeista ja tuotevalikoiman 
esittelystä.

Eristys
Lattialämmityksessä lattian/betonilaatan lämpö-
tila on korkeampi kuin esim. lämpöpattereilla 
toteutetussa lämmitysjärjestelmässä. Korkeampi 
lämpötila aiheuttaa suuremman lämpöhäviön lat-
tiasta alaspäin, joka on kompensoitava lisäeristyk-
sellä.

Alla esitetään lisäeristyksen tarve lämpöhäviöi-
den kompensoimiseksi lattialämmitetyssä maan-
varaisessa laatassa verrattuna lämpöpattereihin.
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Alla olevissa pylväsdiagrammeissa esitetään, 
kuinka suuri osuus lämmöstä suuntautuu väärään 
suuntaan erilaisilla välipohjan paksuuksilla ja eri-
laisilla lattiatyypeillä. Paksu puulattia aiheuttaa 
suuremman lämmön siirtymisen alaspäin, kun 
taas esim. klinkkeri, jonka lämpövastus on pieni. 
Betonivälipohjan paksuudella on vähän vaikutusta 
lämmön siirtymiseen, sillä betoni johtaa lämpöä 
hyvin. Laskelmat on tehty sillä oletuksella että väl-
ipohjan ylä- ja alapuolella on sama lämmöntarve.

LK Putkipidikelista 16

LK Lattialämmityslevyä Silent 30

LK Uralevy EPS 30/50/70
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Rakennekosteus
Vasta valettu betoni sisältää paljon vettä, ns. raken-
nekosteutta. Rakennusaikana rakennekosteutta 
voi aiheuttaa myös mm. sade ja lumi. Tälle kosteu-
delle pitää aina antaa aikaa kuivua. Lattian sisään 
valetulla lattialämmityksellä kuivumisaika voi-
daan puolittaa. Ennen kuin pinta lattia asennetaan, 
betonilaatan suhteellinen kosteus on mitattava, 
eikä se saa ylittää voimassa olevaa normia.

Diffuusio
Luonto pyrkii tasapainoon. Aivan kuten lämpö 
virtaa seinän läpi lämpimältä puolelta kylmälle 
puolelle, vesimolekyylit liikkuvat siihen suuntaan, 
jossa molekyylejä on vähemmän. Tätä sanotaan 
diffuusioksi.

Huoneilman vesihöyrypitoisuus on normaalisti 
suurempi kuin ulkoilman vesipitoisuus, joten 
kosteus siirtyy sisältä ulos. Kun ilma jäähtyy seinän 
sisällä ulkopintaa kohti mentäessä, suhteellinen 
kosteus kasvaa, jolloin voi syntyä kosteusongelmia 
esim. puurakenteissa. Tämän estämiseksi eristyk-
sen sisäpuolelle, eli lämpimälle puolelle, sijoitetaan 
diffuusiosulku (höyrysulku). Maanvaraisen laatan 
alla olevan maan kosteuspitoisuus on normaalisti 
alhaisempi kuin huoneilman kosteus pitoisuus, 
joten kosteus siirtyy alas perustukseen.

Riittämätön eristys yhdessä lattialämmityksen 
kanssa lisää vaaraa, että alla oleva maa läm-
piää. Lämmityskauden aikana perustus kuivuu 
mentäessä kohti alla olevaa maata. Kun lämmi-
tys keväällä/kesällä lopetetaan, laatta jäähtyy 
ja jos eristyspaksuudet ovat ohuet, kosteus 
voi alkaa siirtyä vastakkaiseen suuntaan, eli 
alla olevasta maasta betonilaattaan. Tämän  
estämiseksi alapohjan eristystä on lisättävä 
maapohjan lämpenemisen vähentämisek-
si. Erityspaksuutta mitoitettaessa suositel-
laan, että sisäilman ja lämpöeristeen alapinnan  
välisen lämpötilaeron pitää olla vähintään  
4–5 °C. Lämpötilaeron jokaista astetta kohti  
suhteellinen kosteus pienenee n. 5 %. 

Eristyspaksuutta lisättäessä on otettava huomioon 
routavaara. On myös tärkeää, että ohjaus- ja sää-
töjärjestelmä on säädetty hyvin, jotta vältettäisiin 
lattian liian korkeat keskilämpötilat.

Lattialämmitys puurakenteisessa lattiassa
Lattialämmitys voidaan asentaa puuvälipohjaan  
monella tavalla, esim. uritetuilla lattialastu-
levyillä, palkistopelleillä tai harvalaudoituksella  
ja lämmönjakopelleillä. Yleisesti ottaen väli-
pohjan pitää olla täysin eristetty ja tiivis, jotta 
lämpö ei ”tuulettuisi” pois. On tärkeää, että  
eristys on lattialämmityksen alapuolta vasten.

Liikkeet / puupalkiston kuivuminen
Kun lattia rakennetaan paljon kosteutta sisältä-
västä rakennuspuutavarasta, sen kuivuminen voi 
aiheuttaa rakenteiden elämistä ja sen tuloksena 
rakoja esim. lattian ja seinän väliin. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että kuivuminen lattialämmi-
tyksellä varustetussa talossa eroaa hieman esim. 
lämpöpattereilla varustetusta talosta. Lattialäm-
mitys nopeuttaa kuivumista, mistä syystä voi 
tuntua siltä, että kuivumisen olisi pitänyt olla 
suurempaa. Rakenteiden suuren elämisen vält-
tämiseksi (lämmitysjärjestelmästä riippumatta) 
rakennuspuutavara pitää kuivata 12 % kosteuteen 
ennen rakentamista (tavanomainen rakennuspu-
utavara sisältää normaalisti kosteutta jopa 18 %). 
Lattialämmitysratkaisusta riippuen lattialämmitys 
voi auttaa puun kuivumisessa, joka vie yleensä 
3–4 viikkoa. Apuna voidaan käyttää kuivainta. 
Tavanomaisen rakennuspuutavaran sijasta voi-
daan käyttää kevyt- tai vaneripalkkeja, tai vaih-
toehtoisesti voidaan hankkia valmiiksi kuivattua 
puutavaraa.

Kosteus
Ns. maanvaraisten laattojen yhteydessä on käyty 
aina paljon keskustelua kosteudesta. Alla selvite-
tään eri käsitteitä sekä lattialämmityksen mahdol-
lisia vaikutuksia. Yleensä puhutaan kolmesta eri 
kategoriasta, jotka ovat kapillaari-imu, rakenne-
kosteus ja diffuusio. Yleisesti ottaen pätee se, että 
suhteellinen kosteus ei saa olla rakennettaessa suu-
rempi kuin 75 %, koska orgaaniset aineet kuten 
puupalkit, huopalattiat jne. voivat vahingoittua.

Kapillaari-imu
Kapillaari-imun aiheuttaa se, että veden pinta-
jännitys imee vettä vapaasta vedenpinnasta, 
esim. pohjavedestä. Kapillaari-imun aiheuttama 
ongelma syntyy, jos kapillaariyhteyden katkai-
seva kerros, esim. pesty sepeli, puuttuu, tai jos 
veden pinta maassa nousee riittämättömän  
(virheellisen) salaojituksen vuoksi.
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Testitulokset osoittavat, että LK Putkien happi-
diffuusiotiiveys on yli kolme kertaa parempi 
kuin voimassa oleva DIN-normi 4726 vaatii.  
LK:n ainutlaatuisen valmistusprosessin ansiosta 
PE-X-putkeen saadaan hyvä kimmoisuus (taipui-
suus) yhdessä suuren puristuslujuuden kanssa. 
Tämän ominaisuuden etuja ovat asentajan kannal-
ta nopea ja helppo asennustyö ja loppukäyttäjän 
kannalta hyvä turvallisuus ja varmuus.

LK Lattialämmitysputket/Lämmitysputket on tar-
koitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Put-
ket on valmistettu paineluokan PN 6, eli 0,6 MPa, 
mukaisesti.

LK Universal-putki on suunniteltu sekä lämmi-
tys/jäähdytys- että käyttövesijärjestelmiin. Putki 
on mitoitettu paineluokkaan PN 10 ruotsalaisten 
käyttöveden jakelua koskevien rakennusmääräys-
ten mukaisesti. Lattialämmityksen asennukse-
sta ylijääneet putket voidaan näin ollen käyttää 
käyttövesijärjestelmän asennuksessa.

LK Lattialämmityksen syöttöputkina käytetään 
normaalisti 25 tai 32 mm LK Lämmitysputkea. 
Näitä lämmitysputkia myydään valmiiksi suoja-
putkiin asennettuina.

UV-säteily
LK:n PE-X- ja PE-RT-putket eivät saa olla pitkään 
alttiina suoralle auringonvalolle. Auringon UV-
säteily vaikuttaa negatiivisesti putken pitkäaika-
isominaisuuksiin. Putket tulee peittää, jos ne ovat 
pitkään alttiina suoralle auringonvalolle. Maksimi-
aika suorassa auringonvalossa ilman että putken 
pitkäaikaisominaisuudet heikkenevät on kolme 
kuukautta. 

Mitoitusparametrit
Lattialämmitysjärjestelmää mitoitettaessa on otet-
tava huomioon koko joukko muuttujia. Nämä 
muuttujat huomioiden järjestelmä suunnitellaan 
niin, että lämpötaloudellisuus ja mukavuus ovat 
ihanteelliset.

Lattialämmityspiirin jäähtymä (∆t) 
Jotta lattialämmitysjärjestelmän antama mukavuus 
olisi optimaalinen, piirin ∆t mitoitetaan asuinti-
loissa yleensä arvoon 5–7 ºC. Näin siksi, että lat-
tian pintalämpötila olisi mahdollisimman tasainen 
koko lattiapinnalla. Suurempi ∆t voidaan sallia 
tiloissa, jossa lattian pintalämpötilalle ei aseteta 
mukavuusvaatimuksia, kuten esim. varastoissa, 
toimistoissa jne.

Painehäviö
Lattialämmitysjärjestelmä mitoitetaan niin, että 
∆t on pieni, minkä vuoksi virtaus on suurempi 
kuin esim. lämpöpatterijärjestelmässä, jonka ∆t 
on suurempi. Suurempi lattialämmitysvirtaus  
aiheuttaa myös suuremman painehäviön  
lattia lämmityspiireissä. LK Laskentaohjelmalla  
lasketaan painehäviöt putkissa sekä lattia- 
lämmitysj akotukeissa. Suurin sallittu paine häviö 
”normaalissa” lattialämmityspiirissä on noin 
20–25 kPa.

Menoveden lämpötila
Menoveden lämpötila lattialämmitys järjestelmässä 
voi vaihdella riippuen putken asennusvälistä, läm-
möntarpeesta, lattian pintamateriaalista ja lattian 
pintalämpötilasta.

Putket
LK:lla on erilaisia lämmitys-/lattialämmitys-
järjestelmiin tarkoitettuja polyeteenipohjaisia 
putki tyyppejä alla luetellun mukaisesti. Koke-
mus, laskelmat ja kiihdytetyt vanhenemiskokeet 
osoittavat, että putkien käyttöikä on pitkälti yli  
50 vuotta, kun rasitus vastaa putken korkeinta  
sallittua jatkuvaa painetta ja lämpötilaa.  

Normaalissa käytössä järjestelmän paine ja 
lämpötila ovat huomattavasti alhaisempia, mikä 
pidentää putken käyttöikää oleellisesti. Putket on 
varustettu EVOH-happidiffuusiosululla, joka estää 
hapen pääsyn kiertoveteen. 
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Putket ja niiden ominaisuudet

Putken nimi Putkikoko Putkimateriaali Paineluokka Maks. jatkuva 
lämpötila

Maks. hetkelli-
nen lämpötila

Standardi

LK Lattialämmitysputki 8 × 1,0 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Lattialämmitysputki 12 × 2,0 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Lattialämmitysputki 16 × 2,0 mm PE-RT PN6 60 °C 70 °C EN ISO 22391 
(DIN16833/4) 

LK Universal-putki 16 × 2,0 mm PE-Xa PN10 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Lattialämmitysputki 20 × 2,0 mm PE-RT PN6 60 °C 70 °C EN ISO 22391 
(DIN16833/4) 

LK Lämmitysputki 25 × 2,3 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Lämmitysputki 32 × 2,9 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

Materiaalin ominaisuudet

Materiaalin ominaisuudet, LK PE-Xa -putket
Ominaisuus Arvo Yksikkö Standardi
Verkottumisaste >70 % DIN 16892 
Tiheys n. 0,93 g/cm3 DIN 53479 
Vetolujuus n. 20 N/mm2 DIN 53455 
Hapen diffuusio 
lämpötilassa 40 ºC 

<0,1 mg/l x d DIN 4726 

Murtoraja >500 % DIN 53455 
Lämpölaajene-
miskerroin 

1,8 x 10-4 1/K DIN 52328 

Lämmönjohtavuus n. 0,4 W/mK DIN 52612 

Materiaalin ominaisuudet,  LK PE-RT -putket
Ominaisuus Arvo Yksikkö Standardi
Tiheys  0,93-0,94 g/cm3 ISO 1872
Vetolujuus 17 Mpa ISO 527-2
Hapen diffuusio 
lämpötilassa 
40 ºC 

≤ 0,32 / ≤ 
0,10

mg/l x d / 
g/ (m3 • d)

DIN 4726 

Murtoraja >500 % ISO 527-2
Lämpölaajene-
miskerroin 

1,95 × 10-4 1/K DIN 53752 A 
(20°C – 70°C)

Lämmönjohta-
vuus (60ºC) 

n. 0,4 W/mK DIN 52612-1 

Lämpölaajeneminen
Lämpötilanmuutosten aiheuttamat putken 
pituus vaihtelut on ilmoitettu alla olevassa  
kaaviossa.
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Lämpötilaero (k)

LK PE-Xa -putkien lämpölaajeneminen.

Putkien painehäviöt
Kaavion tiedot perustuvat karkeuslukuun 0,0005 
ja veden lämpötilaan 40 ºC. Muille lämpötiloille 
kaavion arvot lasketaan käyttäen alla olevan  
taulukon korjauskerrointa.

Veden lämpötila 
(ºC) 

20 30 40 50 60 

Korjauskerroin 1,09 1,05 1,00 0,95 0,93 
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Merkintä ja tunnistus
LK PE-Xa -putkissa on merkintä aina metrin 
välein, joten ne ovat aina tunnistettavissa.

LK PE-X Universal Pipe X16 (16x2,0) for heating and potable water 10 bar 95°C Oxygen barrier acc. to DIN 4726 Certifieringsorgan Datum Tid Meter 

Kun veteen sekoitetaan pakkasnestettä, sen  
lämmönjohtavuus alenee, joten nesteen virtausta  
on lisättävä alkuperäiseen laskettuun tehoon pää-
semiseksi.

Putkikoon mukainen tilavuus

Koko Tilavuus l/m
8x1,0 0,028
12x2,0 0,053
16x2,0 0,113
20x2,0 0,201
25x2,3 0,327
25x2,5 0,311
32x2,9 0,539
32x3,0 0,523
40x3,5 0,845 
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Painehäviökaavio, LK PE-X -putket
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LK Jakotukkiin voidaan kytkeä seuraavan 
kokoisia putkia:

LK PE-X 
-putket

LK PAL
Universal-putket

Kupariputket 

8 x 1,0 16 x 2,0 Cu 12 x 1,0* 
12 x 2,0 20 x 2,8 * Cu 15 x 1,0*
16 x 2,0 
20 x 2,0 
20 x 2,8*

* Ei voida käyttää LK Laskentaohjelmassa.

Lämpötilan ja virtauksen säätö
Lattialämmitysjärjestelmän hyvän toiminnan edel-
lytyksenä on ulkolämpötilaohjattu meno veden 
lämpötilan säätö sekä hyvin toteutettu ja doku-
mentoitu piirikohtaisten virtaamien säätö.

LK Laskentaohjelmasta otetussa tulosteessa  
ilmoitetaan kunkin lattialämmityspiirin venttiilin 
säätöarvo avauskierroksina suljetusta asennosta. 
Laskelmassa ilmoitetaan myös jakotukkien koko-
naisvirtaus, painehäviö, jäähtymä jne.

Avauskierrosten määrä KV-arvo
0,5 0,27
1,0 0,38
1,5 0,50 
2,0 0,65 
2,5 0,75
3,0 0,80
3,5 0,85
4,0 0,95
4,5 (täysin auki) 1,15

Venttiilin säädön muuntotaulukko, LK Jakotukki RF.

Säätöarvot tulee merkitä asennuspöytäkirjaan,  
joka liitetään käyttöä ja huoltoa koskeviin 
asiakirjoihin. LK:n toimittamiin asiakirjoihin  
sisältyy asennuspöytäkirja.

Jakotukkiin asennetaan sulkuventtiilit lämmön- 
lähteeltä tulevalle ja sinne palaavalle syöttöput-
kelle. Kahden tai useamman jako-tukin tapaukses-
sa on syöttöputkien paluuputket varustettava  
säätöventtiilillä (esim. LK OptiFlow EVO II), jotta 
kaikkien jakotukkien kokonaisvirtausta voidaan 
säätää. Säätöventtiili korvaa tällöin paluujako tukin 
sulkuventtiilin. 

Jakotukki
LK Jakotukki RF on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä ja sitä on saatavana 2–12  
lattialämmityspiirille. Jakotukki toimitetaan  
valmiiksi kannakkeisiin asennettuna. Jakotukissa 
on lämpömittarit sekä meno- että paluurungossa,  
manuaaliset ilmanpoistimet sekä täyttö-/
tyhjennys venttiilit.

Jakotukin menorunko (ylempi runko, merkitty 
FLOW) on varustettu virtausmittareilla joilla vir-
taamat voidaan säätää piirikohtaisesti. Virtausmit-
tarin säätöalue on 0,5-5 l/min. Virtausmittarit on 
valmistettu lämmön- ja iskunkestävästä muovista 
ja ne kestävät myös jäähdytysnesteitä kuten gly-
kolia ja etanolia 50 %:iin liuoksiin asti. 

Jakotukin paluurungossa (alempi runko, mer-
kitty RETURN) on käsisäätöpyörät piirien sulke-
mista varten. Käsiäätöpyörän tilalle asennetaan 
termostaattiohjatuissa piireissä LK Toimilaite.  
Jakotukin sijoittelusta kerrotaan kappaleessa  
Jakotukkien sijoitus

Virtausmittareilla varustettu LK Jakotukki RF, johon  
asennettu palloventtiili ja LK OptiFlow EVO II säätöventtiili.

Toimitukseen kuuluu merkintälipukkeet lattia-
lämmityspiirien merkintään. Mukana toimitetaan  
suojapussi, jota käytetään rakentamisen aikana 
suojaamaan jakotukkia esim. betoniroiskeilta.
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LK Ohitus RF asennettuna LK Jakotukkiin RF.

LK Ohitus Delta P RF asennettuna LK Jakotukkiin RF.

LK Ilmanpoistin RF
Ilmauksen helpottamiseksi järjestelmää käyttöö-
notettaessa käsikäyttöinen ilmanpoistin voidaan 
vaihtaa automaattiseen.

LK Ilmanpoistin RF.

Myös yhdellä jakotukilla varustetun järjestelmän 
säätö helpottuu, jos siihen asennetaan säätövent-
tiili.

LK OptiFlow EVO II.

Lisävarusteet LK Jakotukki RF
LK Ohitus RF
Jos kaikki piirit ovat huonetermostaattiohjattu-
ja, voi olla tarpeen järjestää pieni jatkuva kierto 
järjestelmään kiertovesipumpun toiminnan var-
mistamiseksi. LK Jakotukki pitää silloin varustaa 
ohituksella. Näitä on kahden mallisia, LK Ohitus 
RF sekä LK Ohitus  Delta P RF. Ensin mainittu antaa 
pienen jatkuvan ”ohivirtauksen” kiinteän kuristi-
men kautta (Kvs 0,05) jakotukin meno- ja paluu-
runkojen välillä. Toinen on LK Ohitus Delta P RF, 
jossa on säädettävä paine-eroventtiili. Kun toimi-
laitteet (yksi tai useampi) sulkevat paluuventtiilit, 
paine-ero kasvaa. Tällöin paine-eroventtiili avau-
tuu, ja venttiilien paine-ero pienenee vastaavasti. 
Vaihtoehtoinen ratkaisu on jättää yksi piiri jatku-
valle kierrolle (esim. kylpyhuoneen piiri), jolloin  
LK Ohitusta ei tarvita.

Ohivirtausta ei tarvita jos LK Kytkentärasiaan NO 
tai LK Vastaanotinyksikköön ICS.2 on asennettu 
kiertovesipumpun ohjaus. Kytkentärasia/vasta-
anotinyksikkö ohjaa silloin kiertovesipumppua 
niin, että se pysähtyy, kun venttiilit sulkeutuvat.
Mikäli on asennettu LK Jakajasekoitusryhmä VS, 
ohitusta ei tarvita. LK Jakajasekoitusryhmä VS  
on varustettu pumpulla, joka säätää virtausta  
lattialämmityksen tarpeen mukaan. Tarkemmat 
tiedot LK Jakajasekoitusryhmän VS asennus-
ohjeissa. 
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Kaappi täyttää ruotsalaisten vesiasennusnormien 
(Branschregler Säker Vatteninstallation) vaati-
mukset. Kaapin kehys ja ovi tilataan erillisenä 
tuotteena.

Esikasattu LK Jakotukkikaappi LL VS, johon on asennettu 
LK Jakotukki RF.

LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS2
LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS2 on tarkoitettu 
LK  Jakajasekoitusryhmälle VS2 sekä LK Jako-
tukille RF. Seinään upotettavaa kaappia on kahta 
kokoa. Lisävarusteen LK Sokkeli LL VS kanssa 
kaappi voidaan asentaa myös seinän pintaan.

Kaapissa on vesitiivis pohja, josta mahdollinen 
vuotovesi voidaan ohjata näkyviin haluttuun 
paikkaan. Kaapin ovessa on ruuvitaltalla avattava 
salpa ja lisävarusteena siihen saa lukon ja avaimen. 
Kaapin takaosassa on kiinnike jakotukin konsolia 
sekä LK Jakajasekoitusryhmää VS2 varten. Taka-
osassa on myös paikka huonesäätöjärjestelmän 
keskusyksikön asennusta varten. Kaappi täyttää 
ruotsalaisten vesiasennusnormien (Branschreg-
ler Säker Vatteninstallation) vaatimukset. Kaapin 
kehys ja ovi tilataan erillisenä tuotteena.

LK Jakotukin RF piiloasennus 
LK Jakotukki on hyvä sijoittaa LK Jakotukkikaap-
piin LL VS tai LK Sekoitusryhmäkaappiin VS2. 
LK Sekoitusryhmäkaappia VS2 käytetään, jos LK 
Jakajasekoitusryhmä VS asennetaan suoraan LK 
Jakotukkiin RF. Kaapissa on vesitiiviit putkiläpi-
viennit sekä ylivuotoputki, minkä kautta mah-
dolliset vuodot voidaan ohjata näkyviin halut-
tuun paikkaan. Kaapit voidaan upottaa seinään 
tai kiinnittää pinta-asennuksena seinälle. Pinta-
asennuksessa kaappi varustetaan LK Sokkelilla, 
joka peittää kaapin ja lattian väliset putket. 

LK Jakotukkikaappi LL VS ja LK Kehys+ovi LL.

LK Jakotukkikaappi LL VS 
LK Jakotukkikaappi LL VS on suunniteltu LK 
Jakotukin RF asennusta varten. Kaappeja on 
kolmen kokoisia. Kaappi voidaan asentaa up-
poasennuksena seinän sisään, tai lisävarusteena 
saatavan LK Sokkelin avulla pinta-asennuksena 
seinän pintaan. Kaapissa on vesitiivis pohja, josta 
mahdollinen vuotovesi voidaan ohjata näkyviin 
haluttuun paikkaan. Kaapin kehys ja ovi tilataan 
erillisenä tuotteena. Kaapin ovessa on ruuvital-
talla avattava salpa ja lisävarusteena siihen saa 
lukon ja avaimen. Kaapin takaosassa on kiinnike 
jakotukin konsolia varten sekä paikka huonesää-
töjärjestelmän kytkentärasialle/vastaanotinyk-
sikölle.

Esikasattu LK Jakotukkikaappi LL VS
Esikasattu LK Jakotukkikaappi LL VS on vuotosuo-
jattu jakotukkikaappi, johon on valmiiksi asennettu 
LK Jakotukki RF. Esikasattu LK Jakotukkikaap-
piin LL VS on saatavana 2–12 piirin jakotukeille. 
Jakotukkiin on asennettu  palloventtiili, OptiFlow  
EVO II sekä 16 mm kytkentä liittimet. 
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Huonesäätö
LK Lattialämmitys voidaan varustaa huonekoh-
taisella lämpötilan säädöllä. LK Huonetermo-
staatti säätää huoneen lämpötilaa ja ohjaa jako-
tukissa yhtä tai useampaa toimilaitetta, jotka 
avaavat tai sulkevat veden virtauksen lattialäm-
mityspiireissä. Yksi huonetermostaatti voi ohjata 
tarvittaessa useita toimilaitteita ja siten useita 
piirejä. Huonetermostaattien tehtävä on reagoida 
huoneeseen tulevaan ylilämpöön, joka voi olla 
peräisin esim. ihmisistä, valaistuksesta, auring-
onpaisteesta jne. Huonetermostaatit ja toimilait-
teet kytketään LK Kytkentärasian tai LK Vastaa-
notinyksikön kautta huonesäätöjärjestelmästä 
riippuen. LK Huonesäätöjärjestelmiä on saata-
vana sekä langallisina että langattomina malleina 
alla olevan mukaisesti.

Huonetermostaatit sijoitetaan sisäseinälle noin 
1,5 metrin korkeudelle lattiasta. Vältä sijoitukses-
sa termostaatin toimintaan vaikuttavia tekijöitä, 
kuten auringonpaistetta, ilmastointia jne.
  
LK Huonesäätö, langallinen kommunikaatio

LK Huonesäätö säätää lämpötilaa huoneessa/ti-
lassa lähettämällä signaaleja langal-lisesti huone-
termostaatista  kytkentärasiaan. LK Kytkentära-
sia sijoitetaan jakotukin viereen. Kytkentärasian 
kautta ohjataan jakotukilla olevia toimilaitteita. 
Yhteen huonetermostaattiin voidaan kytkeä kor-
keintaan viisi toimilaitetta. LK Kytkentärasiassa 
on sisäänrakennettu pumpun ja venttiilin koe-
käyttö. Järjestelmän kiertovesipumppua voidaan 
haluttaessa ohjata kytkentärasian potentiaaliva-
paan releen kautta. Kiertovesipumppu pysähtyy, 
kun järjestelmän kaikki toimilaitteet on suljettu. 

LK Huonesäädössä on valittavana kaksi modernia 
designmallista huonetermostaattia.

Termostaatti S1 on perinteinen, mutta kuitenkin 
modernin ilmeen omaava huonetermostaatti, 
jossa on korkeakiilto valkoinen pinta. Huone-
termostaatti on äärimmäisen ohut ja sulautuu 
helposti huoneen sisustukseen. Saatavana olevat 
mallit ovat S1, S1 EXT ja S1 Dti. Malleihin S1 EXT 
ja S1 Dti voidaan kytkeä LK Lattia-anturi S1 jol-
la voidaan säätää lattian lämpötilaa. S1 Dti:ssä 
on piilotettu lämpötilansäädin joten se soveltuu 
hyvin käytettäväksi julkisissa tiloissa. Huoneter-
mostaatit ja toimilaitteet kytketään LK Kytkentä-
rasiaan.

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS2 
Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS2 toi-
mitetaan valmiiksi kasattuna yksikkönä, johon 
kuuluu LK Jakotukki RF sekä LK Jakajasekoitus-
ryhmä VS2 asennettuna LK Sekoitusryhmäkaap-
piin LL VS2 LK Esikasattua Sekoitusryhmäkaappia 
LL  VS2 löytyy 2–12 piirin jakotukeille. Jakotukkiin 
on asennettu 16 mm kytkentäliittimet. Kaappi täyt-
tää ruotsalaisten vesiasennusnormien (Branschreg-
ler Säker Vatteninstallation) vaatimukset. Kaapin 
kehys ja ovi tilataan erillisenä tuotteena. 

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS2.

LK Jakotukkikaappi
LK Jakotukkikaappeja on kahta eri mallia, seinän 
sisään upotettava tai seinän pintaan asennettava 
malli. Molempia malleja löytyy kolmea eri kokoa. 
Kaapin kannessa on ruuvitaltalla avattava salpa,  
lisävarusteena on saatavana lukko ja avain.  
Kaapin takaseinässä on korkeus- ja sivu suunnassa 
säädettävät asennuskiskot jakotukin kiinnitystä 
varten.

LK Jakotukkikaappi seinään upotettavaksi tai pintaan 
asennettavaksi.

Jotta kaappi ei vahingoittuisi rakentamisen  
aikana, se voidaan asentaa jälkeenpäin jako-
tukkia irrottamatta.
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LK Huonetermostaatti S2

LK Huonesäätö ICS.2

Järjestelmän langattomassa versiossa, LK Huone-
säätö ICS.2, huonetermostaatin ja vastaanotin-
yksikön välinen kommunikaatio tapahtuu 
langat tomasti. Järjestelmästä on myös langallinen 
versio, jossa huonetermostaatin ja vastaanotin-
yksikön välinen kommunikaatio tapahtuu  
langallisesti. Langaton ja langallinen kommuni-
kaatio on myös mahdollista yhdistää samassa 
vastaan otin yksikössä.

LK Huonesäätö ICS.2 säätää huonelämpötilaa  
lähettämällä signaaleja langallisesti tai langatto-
masti termostaatista LK Vastaanotinyksikköön. 
Vastaanotinyksikkö sijoitetaan jakotukin viereen. 
Vastaanotinyksikön kautta ohjataan jakotukilla 
olevia toimilaitteita. Taustavalaistulla näytöl-
lä varustettu huonetermostaatti on saatavana  
korkeakiilto valkoisena tai mustana sekä hopean-
harmaana. 

LK Huonetermostaatti S1

Termostaatti S2 on modernisti muotoiltu ja tyy-
likäs huone-termostatti, jossa on korkeakiiltoinen 
lasimainen pinta ja hipaisunäppäimet. Lämpö-
tilaasetus näkyy lasin alla olevista diodinumero-
ista. S2 on saatavana kahtena mallina: S2 ja S2 EXT. 
Viime mainittuun voidaan liittää LK Ulkoinen 
anturi ICS/S2, jolla voidaan säätää lattian lämpö-
tilaa. Julkisissa tiloissa huonetermostaatin lämpö-
tilan säätö voidaan lukita yhdistelmäpainalluksel-
la. Huonetermostaatit ja toimilaitteet kytketään  
LK Kytkentärasiaan.

LK Huonetermostaatti S2
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LK Vastaanotinyksikön 8 ICS.2 etäohjaus
LK Huonesäädön ICS.2 etäohjaukseen on olemas-
sa eri ratkaisuja. Alla on kuvattu eri vaihtoehdot 
LK Huonesäädön ICS.2 etäohjaukseen.

LK ICS.2:n yksinkertainen etäohjaus
LK Vastaanotinyksikön 8 ICS.2 yksinkertainen 
etäohjaus tehdään sulkemalla yksikön kaksina-
painen setback-liitäntä.

Setback-liitäntä suljetaan yksinkertaisessa ratkai-
sussa katkaisijan/releen kautta tai matkapuhe-
limella ohjattavan GSM-moduulin kautta. Kun 
setback-liitäntä on suljettu, huonesäädin laskee 
huoneen lämpötilaa kaikissa huonetermostaa-
teissa niin sanottuun setback-lämpötilaan. Set-
back-lämpötilan tehdasasetus on 12 °C, mutta se 
on muutettavissa kustakin huonetermostaatista.  

Etäohjaus LK Webserver web-palvelimella

Kytkemällä LK Webserver saadaan lisää ohjaus-
toimintoja. Web-palvelin kytketään LK Vastaan-
otinyksikön 8 ICS.2 liittimeen (merkitty BUS).

  

LK Webserver avulla voit ohjata lattialämmi-
tysjärjestelmääsi helposti matkapuhelimesta, ta-
bletista tai tietokoneesta. Web-palvelimen käyttö-
liittymä on helppokäyttöinen ja se antaa hyvän 
yleisnäkymän lattialämmitysjärjestelmästä. Mah-
dolliset hälytykset näkyvät hälytyskuvakkeista 
selkeänä tekstinä. LK Webserveriä voidaan myös 
käyttää langattomana kommunikaatiosiltana. 
Toimintoa käytetään, kun kiinteistön kiinteä in-
ternetyhteys ei toimi lattialämmitysjärjestelmän 
vastaanotinyksikön kohdalla. Tällöin voidaan 
luoda langaton yhteys kahden web-palvelimen 
välille. Toinen web-palvelin sijoitetaan lattialäm-
mitysjärjestelmän vastaanotinyksikön viereen 
ja toinen lähelle kiinteistön kiinteää internetyh-
teyttä. Vastaanotinyksikön vieressä oleva web-
palvelin toimii nyt langattomana kommunikaa-
tiosiltana kiinteään internetyhteyteen kytkettyyn 
web-palvelimeen.

LK ICS.2:ssa on monia älytoimintoja, kuten 
adaptiivinen viikko-ohjelma, loma-asetus, tak-
katoiminto, lattia-anturin kytkentämahdollisuus, 
ohitustoiminto, loki- ja analyysitoiminto, pumpun 
ja lämmönlähteen ohjaus sekä venttiilin koekäyttö.

Lisävarusteena saatavan LK Webserver ICS.2:n 
avulla lattialämmitysjärjestelmää voidaan ohjata 
internetin kautta matkapuhelimesta, tabletista tai 
tietokoneesta. LK ICS.2 pystyy kommunikoimaan 
Modbuss-protokollan RS485/RTU kautta, jolloin 
se on liitettävissä kiinteistöautomaatioon..

Yleistä
Yhteistä kaikille LK:n huonesäätöjärjestelmille on, 
että huonetermostaatit toimivat ns. itsemoduloin-
titekniikan avulla. Itsemodulointitekniikka tarkoit-
taa, että lattialämmityspiirien virtaus optimoidaan 
jatkuvasti huoneen lämmöntarpeen mukaan. Näin 
saadaan parempi asuinviihtyvyys sekä energiate-
hokkaampi ja ympäristöystävällisempi lattialäm-
mitysjärjestelmä verrattuna perinteisiin On/Off 
-tekniikalla toimiviin järjestelmiin.

Kytkentärasia ja vastaanotinyksikkö on varustettu 
valodiodeilla, jotka näyttävät mitkä piirit ovat auki 
ja mitkä kiinni. 

Kytkentärasiassa ja vastaanotinyksikössä oleva 
sisäinen venttiilien koekäyttö minimoi vaaran, 
että lattialämmitys jakotukin venttiilit juuttuisiv-
at kiinni, kun lämmitysjärjestelmä on kesällä pois 
käytöstä.

suht. kytkentäaika / %

Tavoitearvo
P-alue

100 

Huonelämpötila

35 

0 

Pulssikäyrä lämpötilan funktiona.
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LK Jakotukkisäädin

LK Jakotukkisäädin 2-tie (Kvs 4,5).

Rakennuksissa, joissa on suuria yhtenäisiä 
alueita kuten varastoissa, kauppakeskuksissa,  
maisemakonttoreissa jne., ei jokaista piiriä  
tarvitse ohjata erikseen. Silloin voidaan käyttää  
LK Jakotukkisäädintä, jolloin yksi huonetermos-
taatti ohjaa vedenvirtausta yhteen tai useampaan 
(korkeintaan viiteen) jakotukkiin, joista jokaisessa  
on 2–12 piiriä. 

Jakotukin yhteydessä olevaan venttiiliin asen-
nettu säädin ohjaa huonetermos taatin kautta 
jakotukin virtausta niin, että haluttu huone-
lämpötila säilyy. Jos asennetaan useampia 
saman jakajasekoitusryhmän jakotukkeja,  
jokaiseen yksittäiseen jakotukkiin tuleva virtaus 
voidaan säätää erikseen. 

LK Jakotukkisäädin asennettuna LK Jakotukkiin RF.

Kiinteistöautomaatio/Modbus

LK Huonesäätö ICS.2 voidaan integroida kiinte-
istöautomaatioon. LK ICS.2 kommunikoi Mod-
buss-protokollan RS485/RTU kautta.

LK Systemsiltä on saatavana tiedonsiirtoproto-
kollia, kun LK ICS.2 kytketään kiinteistön ylei-
seen ohjausjärjestelmään.

Huonesäätö teollisessa ympäristössä
LK Elektroninen termostaatti TR 26 on tarkoi-
tettu erityisen vaativissa ympäristöissä, kuten 
pesuhuoneissa, navetoissa ja talleissa oleviin lat-
tialämmitysjärjestelmiin. Termostaatti vaatii an-
turin lattia- tai huonelämpötilan säätöä varten. 
Jos halutaan säätää lattian keskiarvolämpötilaa, 
voidaan kytkeä useampi anturi yhteen TR 26:n 
asennusohjeen mukana tulevan kaavion mukai-
sesti. Termostaatti kytketään DIN-kiinnikkeellä 
varustettuun koteloon. Normaalisti kotelo sijoite-
taan jakotukin viereen, mutta se voidaan sijoittaa 
myös säädettävän alueen lähelle.

LK Elektroninen termostaatti TR 26  ja siihen kuuluvat LK Kotelo, 
LK Huonelämpötila-anturi ja lattia-anturi. 
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• Lämpötilanrajoitin 22–55 °C.
• Kiertovesipumppu, Wilo Yonos Para 

RSB15/6-RKA, jossa automaattinen kierro-
slukusäätö.

• Maks. lattialämmityspinta-ala noin 60 m2.*

* Maksimi lattialämmityspinta-alat perustuvat 
50W/m² tehontarpeeseen ja 55 °C ensiömenove-
den lämpötilaan.

LK Minisekoitusryhmä M60n

Virtauskaavio: LK Minisekoitusryhmä M60n

A.  Pääpumpulla varustettu ensiöpuoli.
B.  Lattialämmitysjärjestelmän toisiopuoli.
18.  Vaihtokytkentä 2- ja 1-putkijärjestelmän välillä
  (2/1).
4.  Ohjausventtiili varustettu termostaatilla ja 
 huoneanturilla.
15.  Sulkuventtiili (V1) ensiöpuolen paluu.
12.  Lämpötilanrajoitin (TEMP). Menoveden läm- 
 pötilan maksimirajoitus lattialämmitykseen.
5.  Tuloventtiili (V2) lattialämmityksen tuloveden/
 virtauksen sulkemista/säätöä varten.
8.  Kiertovesipumppu.
14.  VF-venttiili.

Jakotukkisäätimen periaatekaavio

M

LK Jakotukkisäädin

LK VKF RF

LK OptiFlow

Periaatekaavio: LK Jakotukkisäätimen kytkentä (Säätö-
venttiili ei ole vakiovarusteena LK Jakotukkisäätimessä.)

Sekoitusryhmät
LK Sekoitusryhmät ovat valmiiksi tehtaalla esika-
sattuja. Niitä löytyy eri kokoisina aina 1000 m²:n 
lattialämmitysjärjestelmiin saakka. Sekoitusryh-
mät on etupäässä tarkoitettu lattialämmitykseen, 
mutta niitä voidaan käyttää myös muun tyyppi-
sissä järjestelmäratkaisuissa, esim. lämpöpatteri-, 
ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmissä. Tarkem-
mat tekniset tiedot, mittapiirrokset ym. löytyvät 
kyseisen sekoitusryhmän asennusohjeista.

Jakajasekoitusryhmä pienemmille lattialämmitys 
-pinnoille
LK Minisekoitusryhmä M60n
Sekoitusryhmän ensiöpuolella on muuttuva 
virtaus, toisiopuolella vakiovirtaus. Kompakti 
sekoitusryhmä sopii pienten lattialämmityspinta- 
alojen liittämiseen olemassa oleviin lämpöpatte-
rijärjestelmiin.

• Käännettävissä, eli voidaan kytkeä vasemman- 
tai oikeanpuoleisena.

• Kytkettävissä 1- tai 2-putkiseen järjestelmään
• Voidaan täydentää LK Minijakotukilla 2–4 

piirille. 
• Toimitukseen kuuluu kaksimetrisellä kapil-

laariputkella varustettu termostaatti.
• Voidaan varustaa elektronisella huonesää-

döllä (langallisella tai langattomalla).
• Ohjausventtiili Kvs 1,05, jossa on termostaatti 

Kv 0,9.

2/1 TEMP
A

18

12

5

8

4

14
15

B

VF

V2

V1

2/1TEMP
A

18

12

5

8

4

14
15

B

VF

V2

V1
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A

BC

D

E

F

15 4

13

10

9 8

T

V1 V2

TEMP

VF

Virtauskaavio: LK Jakajasekoitusryhmä VS2

15.  Ohjausventtiili (V1).
4.  Säätöventtiili/ensiöpiirin paluuputken sulku (V2)
13.  Lämpötilanrajoitin (TEMP).
10.  Kiertovesipumppu.
9.  Sisäänrakennettu takaiskuventtiili.
8.  VF-venttiili (VF).
A.  Säätökeskus (LK Ohjaus v.3) lisävaruste.
B.  Menovesianturi (LK Ohjaus v.3) lisävaruste.
C.  Ulkoanturi (LK Ohjaus v.3) lisävaruste.
D.  Huoneyksikkö (LK Ohjaus v.3) lisävaruste.
E.  Lattialämmitysjärjestelmän toisiopuoli.
F.  Pääpumpulla varustetun järjestelmän ensiöpuoli.

Sekoitusryhmät 3- ja 2-tieventtiilillä  
pääpumpulla varustetussa järjestelmässä
Sekoitusryhmien ensiö- ja toisiopuolella on 
vakio virtaus. Ohjausventtiilit voidaan vaih-
taa 3-tie toiminnosta 2-tietoimintoon. Ohjaus-
venttiilin 2-tietoiminto antaa vaihtuvan virtauk-
sen, minkä ansiosta se voidaan kytkeä myös 
kauko lämpöjärjestelmään. Sekoitusryhmäpaketti 
sisältää toimitettaessa ohjausventtiilien käsi-
säätimet, jotka voidaan korvata säätölaitteistoon 
LK Ohjaus v.3 kuuluvilla automaattisilla venttiili-
toimilaitteilla (katso alla). Jos sekoitusryhmiä 
ohjataan tietokoneistetun alikeskuksen (D.U.C.) 
kautta, venttiilitoimilaitteita voidaan ohjata 0–10 
V signaalilla. Sekoitusryhmän tyyppi ja koko va-
litaan alla esitetyn mukaisesti.

Sekoitusryhmät 2-tieventtiilillä pääpumpulla 
varustetussa järjestelmässä
LK Jakajasekoitusryhmä on etupäässä tarkoitettu 
asennettavaksi suoraan LK Jakotukkiin RF. Jaka-
jasekoitusryhmä on varustettu 2-tieohjausvent-
tiilillä, mikä antaa ensiöpuolelle muuttuvan 
virtauksen ja toisiopuolelle vakiovirtauksen. 
Ohjausventtiilin 2-tierakenteen ansiosta se voi-
daan kytkeä myös kaukolämpöjärjestelmään. 
Sekoitusryhmä sisältää toimitettaessa ohjausvent-
tiilien käsisäätöpyörät, jotka voidaan korvata 
säätölaitteistoon LK Ohjaus v.3 kuuluvilla auto-
maattisilla venttiilitoimilaitteilla (katso alla). 
Jos sekoitusryhmää ohjataan ohjelmoitavan ala-
keskuksen kautta, saatavana on 0–10 V signaa-
lilla varustettuja venttiilitoimilaitteitta. 

LK Jakajasekoitusryhmä VS2
Kompakti kulmamallinen sekoitusryhmä, joka 
voidaan asentaa suoraan LK Jakotukkiin RF.

• Käännettävä malli, eli voidaan kytkeä va-
semman- tai oikeanpuoleisena.

• Ohjausventtiili = istukkaventtiili Kvs 2,2.
• Lämpötilanrajoitin 22–65 °C.
• Kiertovesipumppu, jossa on automaattinen 

kierroslukusäätö, Grundfos UPM3 Auto L 
15–70.

• Toimituksessa mukana konsoli.
• Maks. lattialämmityspinta-ala noin 200 m2*.

* Maksimi lattialämmityspinta-alat perustuvat 
50W/m² tehontarpeeseen ja 55 °C ensiömenove-
den lämpötilaan.

LK Jakajasekoitusryhmä VS2 asennettuna LK Jakotukkiin 
RF
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• Suurin lattialämmityspinta-ala noin 700 m2.*
* Ilmoitetut suurimmat lattialämmityspinta-alat 
perustuvat tehontarpeeseen 50 W/m2 ja ensiö-
menoveden lämpötilaan 55 ºC.

LK Sekoitusryhmä 2/3–4,0.

LK Sekoitusryhmä 2/3–6,3
Täydellinen suoramallinen sekoitusryhmä.

• Käännettävissä, eli voidaan kytkeä vasem-
man- tai oikeanpuoleisena.

• Mukana konsoli. 
• Säätöventtiili TA STA-D liitäntä 25, asennettu 

ensiöpuolen paluuseen. 
• Täydennetään LK Ohjauksella tai muulla 

säätölaitteella. 
• Ohjausventtiili = istukkaventtiili Kvs 6,3.
• Kiertovesipumppu Wilo Stratos Para 25/1-8, 

jossa automaattinen kierroslukusäätö.
• Suurin lattialämmityspinta-ala noin 1000 m2.*

* Ilmoitetut suurimmat lattialämmityspinta-alat 
perustuvat tehontarpeeseen 50 W/m2 ja ensiö-
menoveden lämpötilaan 55 ºC.

LK Sekoitusryhmä 2/3–2,5
Täydellinen suoramallinen sekoitusryhmä.

• Käännettävissä, eli voidaan kytkeä vasem-
man- tai oikeanpuoleisena. 

• Mukana konsoli. 
• Säätöventtiili LK OptiFlow asennettu ensiö-

puolen paluuseen. 
• Ohjausventtiili = istukkaventtiili Kvs 2,5. 
• Kiertovesipumppu Wilo Yonos Para RS 15/6-

RKA, jossa automaattinen kierroslukusäätö.
• Suurin lattialämmityspinta-ala noin 300 m2.*

* Ilmoitetut suurimmat lattialämmityspinta-alat 
perustuvat tehontarpeeseen 50 W/m2 ja ensiö-
menoveden lämpötilaan 55 ºC.

LK Sekoitusryhmä 2/3–2,5.

LK Sekoitusryhmä 2/3–4,0
Täydellinen suoramallinen sekoitusryhmä.

• Käännettävissä, eli voidaan kytkeä vasem-
man- tai oikeanpuoleisena. 

• Mukana konsoli. 
• Säätöventtiili TA STA-D, liitäntä 20, asen-

nettu ensiöpuolen paluuseen.
• Ohjausventtiili = istukkaventtiili Kvs 4,0. 
• Kiertovesipumppu Wilo Stratos Para 25/1-8, 

jossa automaattinen kierroslukusäätö.
• Täydennetään LK Ohjauksella tai muulla 

säätölaitteella. 
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LK Sekoitusryhmä UHP–6,3 on kompakti kulma-
mallinen sekoitusryhmä, joka voidaan asentaa 
suoraan LK Jakotukkiin RF.

• Käännettävissä, eli voidaan kytkeä vasem-
man- tai oikeainpuoleisena. 

• Mukana konsoli.
• Maksimilämpötilan rajoitustermostaatti.
• Ohjausventtiili = istukkaventtiili Kvs 6,3.
• Wilo Yonos Para RS 25/6-RKA, jossa auto-

maattinen kierroslukusäätö.
• Suurin lattialämmityspinta-ala noin 240 m2.*

* Ilmoitettu suurin lattialämmityspinta-ala 
perustuu tehontarpeeseen 50 W/m2 ja ensiö-
menoveden 

LK Sekoitusryhmä UHP–6,3.
RC 

GT
Ulko GT

Meno
Kaukosäädin

Toisiopuoli
lattialämmitys-
järjestelmässä

P 

SV 

SV 

AV AV

Ensiöpuoli 
järjestelmässä 
ilman pääpumppua

Virtauskaavio: LK Sekoitusryhmä UHP.

LK Sekoitusryhmä 2/3–6,3.

Toisiopuoli
lattialämmitys-
järjestelmässä

Ensiöpuoli järjestelmässä, 
jossa pääpumppu

RC

AVSVRV

GT
Ulko

Ohitus
AVAV PAV

GT
Meno

Kaukosäädin 
(Lisälaite)

Virtauskaavio: LK Sekoitusryhmä, jossa LK Ohjaus.

Sekoitusryhmä järjestelmään ilman pääpumppua
LK Sekoitusryhmä UHP–6,3
Sekoitusryhmässä on muuttuva virtaus ensiö- 
ja toisiopuolelle. Se on tarkoitettu pääasiassa  
ilman pääpumppua olevaan järjestelmään, mut-
ta se voidaan asentaa myös järjestelmään, jossa 
on pääpumppu. Koska sekoitusryhmä syöttää 
aina jäähtynyttä vettä ensiöpuolen paluuseen, 
se voidaan asentaa kaukolämpöjärjestelmään. 
Sekoitusryhmä toimitetaan ohjausventtiilin käsi-
säätimellä, joka voidaan korva säätölaitteistoon 
LK Ohjaus kuuluvalla automaattisäätimellä 
(katso alla). Jos sekoitusryhmää ohjataan tieto-
koneistetun alikeskuksen (D.U.C.) kautta, vent-
tiilin säädintä voidaan ohjata 0–10 V signaalilla.
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LK Ohjaus v.3
LK Ohjaus v.3 on täydellinen yksikkö ulkolämpö-
tilaohjattuun menoveden lämpötilasäätöön.  
Se voidaan liittää LK:n sekoitusryhmiin, lukuun-
ottamatta LK Minisekoitusryhmä M60n. LK 
Ohjaus v.3 muodostuu säätökeskuksesta, venttiili-
säätimestä sekä menoveden ja ulkoilman lämpöti-
la-anturista. Säätökeskuksessa on ECO-toiminto, 
eli lämmitysjärjestelmän automaattinen poiskyt-
kentä kesällä. LK Ohjausta v.3 voidaan ohjata esim. 
matkapuhelimella tai muulla ulkoisella ohjauksel-
la normaalin ja alennetun lämpötilan välillä.  
Lisätietoja LK:n teknisestä tuesta.

LK Ohjaus v.3

Esimerkki LK Ohjauksen v.3 asennuksesta LK Jakajasekoi-
tusryhmään VS2.

LK Huoneyksikkö v.3
LK Ohjausta v.3 voidaan täydentää lisä-
varusteella LK Huoneyksikkö v.3, jolla voidaan  
vaikuttaa säätökeskuksen lämpökäyrään.  
Toimintoa voidaan verrata huonetermostaattiin, 
joka mahdollistaa tiettyjen toimintojen kauko-
ohjauksen säätökeskuksessa.

LK Huoneyksikkö v.3

Mitoitusesimerkki – sekoitusryhmät  
pääpumpulla varustettuihin järjestelmiin
Lattialämmitysjärjestelmä, jonka laskettu lämmi-
tys tarve on 25 kW, integroidaan lämpö tilaa 
55/45  ºC varten mitoitettuun lämmitysjärjestel-
mään.

LK:n laskentaohjelmasta on saatu seuraavat arvot 
lattialämmitysjärjestelmälle (toisiopuoli):

Menoveden lämpötila 40 ºC 
Paluulämpötila 33 ºC 
Vedenvirtaus (Q) 3.079 l/h 
Painehäviö sek. 24 kPa 

1. Ensin lasketaan ensiövirtaus alla olevan  
kaavan avulla.

Tulolämpötila ensiöpuolella, D.V.U.T. 55 ºC 
Paluulämpötila ensiöpuolella 33 ºC 

Paluulämpötila ensiöpuolella on sama kuin 
paluulämpötila lattialämmitysjärjestelmästä, kun 
DVUT on avannut ohjausventtiilin täysin. Tämä 
tarkoittaa, ettei ensiö- ja toisiopuolen välillä  
tapahdu sekoittumista.

FI.33.B.1.1912
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Q (l/h) = 

Q = 

P (lämmöntarve W)
∆t (ensiö tulo ºC – ensiö paluu ºC) x 1,16

25000
(55 ºC -33 ºC) x 1,16 = 979

Q ensiö = 979 l/h (säädetään sekoitusryhmän  
ensiöpuolella olevan säätöventtiilin avulla).

2. Valitse sopiva ohjausventtiili alla olevasta  
venttiilikaaviosta.

3. LK Sekoitusryhmä 2/3-4,0, kvs 4,0, sopii  
parhaiten ohjausventtiilin kannalta. (Antaa noin  
6,0 kPa painehäviön ohjausventtiilissä).

4. Tarkista lopuksi pumppukaavion avulla, että 
sekoitusryhmän pumppausteho riittää toisio-
puolelle. Tarkista myös, että jokaisen säätö kohteen 
(jakotukin) paluupuolella on säätö venttiili toisio-
virtauksen säätöä varten.

LK Minisekoitusryhmä M60n
LK Minisekoitusryhmä M60n mitoitetaan yllä 
olevan tapaan. Minisekoitusryhmä on myös va-
rustettu kuristusventtiilillä toisiopuolen paluus-
sa. Asetusarvo, katso alla.

FI.33.B.1.1912
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Venttiilikaavio

Venttiilikaavio LK Sekoitusryhmille.

Pumppukäyrät

LK Minisekoitusryhmä M60n.

FI.33.B.1.1912
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LK Jakajasekoitusryhmä VS2.

0,2                    0,4                     0,6                    0,8              Q [l/s]

P
[kPa]
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                 0,5            1,0             1,5            2,0             2,5            3,0         Q [m³/h]

H
[m]
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4
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2

1

Δp - c

LK Sekoitusryhmä 2/3–2,5 sekä LK Sekoitusryhmä UHP–6,3.
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LK Sekoitusryhmä 2/3–4,0 ja 6,3.

Säätökaavio

Ensiövirtauksen säätö LK Jakajasekoitusryhmä VS2.

FI.33.B.1.1912

Suunnitteluohje | LK Lattialämmitys



31 (34)

Toisiovirtauksen säätö, LK Minisekoitusryhmä M60n.

Kytkentäesimerkki
1. Lattialämmitys kytkettynä lämmönlähteeseen jossa ulkolämpötilaohjattu menoveden lämpötilasäätö.

GT
Ulko

Lämpölähde

RC

LattialämmitysGT MenoPSV

AV

RV

PS 
(paisuntasäiliö)
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2. Lattialämmitys lämpöpattereihin yhdistettynä.

GT
Ulko

Lämpölähde

RC

SV
P

GT 
Meno

PS 
(paisuntasäiliö)

LK Ohjaus GT
Ulko

LK Sekoitusryhmä

RVSVRV

BVAV

AV AV AV
P GT Meno

Lattialämmitys

RV

AV SV Lämpöpatterit

LK Sekoitusryhmä, jossa LK Ohjaus.

3. Lattialämmitys kytkettynä kaukolämpöjärjestelmään ja lämpöpattereihin yhdistettynä.

GT
Ulko

RC

VVX
P

SV

GT
Meno

PS 
(paisuntasäiliö) GT

Ulko
LK Ohjaus

LK Sekoitusryhmä

SV

RV RV
AV2 BV

AV AV AV
P

GT
Meno Lattialämmitys

RV

AV SV Lämpöpatterit

LK Sekoitusryhmä, jossa täydennyksenä LK Ohjaus. LK Sekoitusryhmä muutetaan 2-tierakenteiseksi sulkemalla AV2.
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4. Lattialämmitys kytkettynä lämmönlähteeseen, jossa varaava säiliö.

Lämpölähde ACKP

PS 
(paisuntasäiliö)

AV

AV SV

SV P

LK Sekoitusryhmä UHP

RV

AV Lattialämmitys
GT
meno

LK Ohjaus

RC GT
Ulko

LK Sekoitusryhmä UHP ilman pääpumppua, täydennyksenä LK Ohjaus.

5. Aluelämmitysjärjestelmä (esim. kattilakeskus, josta toimitetaan lämpöä useille tilaajille).
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LK Ohjaus

GT
AV

P

AV BV

AV
SV

RV

t

AV
AV
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AV

RV

SV
BV

t

AV
GT
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RC,
LK Ohjaus

GT
Ulko
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RC,
LK Ohjaus

RV

GT
AV

PP

AV

AV
AV

BV
SV

RV

LK 
Sekoitus-
ryhmä

LK 
Sekoitus-
ryhmä

LK 
Sekoitus-
ryhmä

LK 
Sekoitus-
ryhmä

RV

AV
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SV
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AV BV
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P

GT Meno

 Meno

 Meno  Meno  Meno

RV

RC,
LK Ohjaus

Lattialämmitys Lattialämmitys Lattialämmitys Lattialämmitys
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Lämpölähde
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SV P
GT

PS 
(paisuntasäiliö)
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6. Lämmitysjärjestelmä, jossa tietokoneistettu alikeskus (DUC).

Lattialämmitys
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GT Meno
AV 

AV 

AV 
AV 

BV 

RV 
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Sekoitus
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BV 

P P 
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AV 
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BV 
SV 

P 

RV 

LK 
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MenoSV P 

Lämpölähde

PS 
(paisuntasäiliö)

Ulko

LK Systems OY, Huoltotie 4, 04300 Tuusula | www.lksystems.fi
FI.33.B.1.1912

Suunnitteluohje | LK Lattialämmitys


